
M ě s t o   L i t o v e l 

 
 

Výpis usnesení  
 
 

z 8. schůze Rady města Litovel, konané dne 19. února 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

188/8  vydání parkovacích karet pro zaměstnance MěÚ Litovel pro stání vozidel na parkovišti v ul. Komenského, vedle 

budovy DDM, za cenu 1.000 Kč pro rok 2015. 
 

192/8  přidělení obytné místnosti č. 106 v Litovli, U Stadionu 1087/1, p. K. K. od 1. 3. 2015 na dobu určitou a souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o kauci, v předloženém znění. 
 

193/8  uzavření Smlouvy o nájmu pozemků, uzavřenou mezi ML jako pronajímatelem a společnými nájemci MO KDU-
ČSL a REGIO KAVÁRNA a POTRAVINY JEČMÍNEK s.r.o., na pronájem pozemků na Staroměstském náměstí 

v Litovli: parc.č. 424/2 ost. plocha/jiná plocha, parc.č.St. 266 zastavěná plocha, v současnosti zatravněná, parc.č. 

1577/16 ostatní plocha/komunikace, parc.č. 1577/17 ostatní plocha/komunikace, parc.č.1577/15 ostatní 

plocha/komunikace a části pozemku, parc.č. 445 zahrada, travnatý pás podél cesty, vše za účelem sjednání 
podnájmu pro stánkový prodej trhovců, u příležitosti oslav svátku Sv. Filipa a Jakuba, spojeného s uspořádáním 

Pouti dne 3. května 2015, za smluvní nájemné ve výši 100 Kč. Finanční prostředky vybrané ze stánkového 

prodeje budou v plném rozsahu příjmem MO KDU-ČSL. Podmínky k umístění pouťových atrakcí a lunaparků, 
místní poplatek z pouťových atrakcí, bude stanoven odborem MHaSI dle OZV č. 2/2012 o místních poplatcích, 

čl. 6 (2), bod e) a bude v plném rozsahu příjmem města Litovel. 
 

194/8  zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č. 859/18 lesní pozemek, o výměře 85 m2 z celkové výměry z 15 241 m2, 
části pozemku parc.č. 859/19 lesní pozemek, o výměře 70 m2, z celkové výměry z 15 846 m2 a části pozemku 

parc.č. 859/11 ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 8 m2, z celkové výměry 3 055 m2, vše v k.ú. Litovel, 

na dobu určitou, tj. od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015, za cenu 10 Kč/1 m2/rok, za účelem dočasného skládkování 

palivového dřeva. 
 

195/8  uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 307/5 v k.ú. Nasobůrky mezi městem Litovel  

a Ředitelstvím silnic a dálnic pro vydání stavebního povolení pro akci „Výstavba kanalizační sítě ve městě 

Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“, v předloženém znění. 
 

196/8  uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení obslužnosti k části pozemku k.ú. 

Myslechovice, parc.č. 334, 335/1, 335/4 mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, který je zastoupený 

Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací pro vydání stavebního povolení akce „Výstavba 
kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“, v předloženém znění. 

 

197/8  uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi městem Litovel a společností O2 

Czech Republic a.s., v rámci výstavby Technicko-společenského objektu v Chudobíně, v předloženém znění. 
 

198/8  uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti“ mezi městem Litovel, jako povinným a ČEZ 

Distribuce, a.s., jako oprávněnou, pro budoucí umístění a provozování VNc, DTS, NNK, budovaných v rámci 

stavby s názvem „Litovel, Zahradní, zahrádky II – VNc, DTS, NNK“, uložených v pozemku parc.č. 1689/1 ostatní 

plocha/komunikace v k.ú. Litovel, délka kabelu byla zaměřena GP č. 2454-225/2013 a činí 90 m. Výše náhrady za 
zřízení věcného břemene byla stanovena dle sazebníku schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011, tj. 100 

Kč/m + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese oprávněný. 
 

200/8  uzavření Smlouvy o předání majetku k hospodaření mezi městem Litovel a příspěvkovou organizací Městský 
klub Litovel, v předloženém znění. 

 

202/8  zápis sídla spolku Muzejní společnost Litovelska, z. s., IČ 266 57 716, na adrese Smyčkova 795, 784 01 Litovel, 

do spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., v platném znění.  
 

205/8 roční závěrku Technických služeb Litovel, příspěvkové organizace za rok 2014. 
 

206/8 změny ve složení komisí rady města takto: v Komisi pro investice a výstavbu bude členem místo Mgr. Mirko 

Spurníka Ing. Karel Zmund a z Komise pro dopravu odstupuje Ing. Rudolf Kmeco. 
 

Rada města Litovel bere na vědomí: 
 

201/8 Zprávu o výsledku hospodaření v lesích za rok 2014, včetně plnění finančního plánu. 

 

 

 



Rada města Litovel: 
 

189/8 projednala stanovisko projektanta Ing. R. P. k usnesení rady města č. 94/5 a neschvaluje jeho návrh výše smluvní 

sankce a trvá na svém původním usnesení, tedy na sankci ve výši 5.000 Kč. 
 

199/8 s odkazem na Pravidla stanovená pro pronájem místností v objektech města a v místních částech, uděluje výjimku 
z čl. 2.7 Pravidel a promíjí nájemné za pronájem KD Březové pro akci konanou dne 28. 2. pořadateli akce, tj. 

ČČK Březové. Uvedené osvobození se nevztahuje na povinnost uhradit náklady vynaložené pronajímatelem na 

úhradu služeb poskytovaných společně s nájmem, které musí být uhrazeny v plné výši. 
 

203/8  a) souhlasí s použitím znaku města Litovel v rámci propagace závodu, současně souhlasí s umístěním 

propagačního letáku na internetových stránkách města Litovel v rámci oboustranné reklamy; 

 b) doporučuje pořadateli sportovní akce LITOVEL SPARTAN SPRINT kontaktovat TS Litovel, příspěvková 

organizace a společnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o., aby se domluvili na finančních podmínkách výpomoci 
těchto společností, které si bude pořadatel hradit vlastním nákladem. 

 d) ukládá pořadateli závodu zajistit si potřebná povolení od příslušných orgánů (MP Litovel, PČR, 

 záchranné složky, životní prostředí, odbor dopravy, CHKO ČR, Povodí Moravy, s.p.). 
 

204/8 zplnomocňuje předsedy osadních výborů v místních částech: Pavla Hejla, st., Ing. Vladimíra Vaňka, Petra 

Čamka, Aleše Hubáčka, Radka Ošťádala, Jitku Čepovou, Jiřího Skřepského, Vladimíra Lakomého, Zdeňka 

Vošalíka, Mgr. Tomáše Ryzího a Michala Zlámala k: 
 a) zastupování města Litovel a činění příslušných úkonů v dále uvedených záležitostech, v souladu s „Pravidly, 

stanovenými pro nájem místností v objektech města, venkovních prostranství, v místních částech města 

Litovel“, v platném znění;  

 b) uzavírání „Smluv o krátkodobém pronájmu nebytových prostor“, případně „Smluv o krátkodobém pronájmu 
pozemku“, týkajících se pronájmů do správy příslušného osadního výboru svěřeného majetku; 

 c) převzetí v ceníku stanoveného nájemného v hotovosti od jednotlivých nájemců a jeho následného  

 předání pronajímateli. 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

190/8 uzavření kupních smluv o výkupu těchto pozemků v k.ú. Unčovice:  
a) parc.č. 92/4 ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 76 m2 a parc.č. 92/5 ostatní plocha/silnice,  

o výměře 1 m2, od pana F. F., Unčovice, 

b) pozemku parc.č. 92/6 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 44 m2, ze spoluvlastnictví paní  

K. R.,Unčovice a pana B. S., Unčovice, 
 za sjednanou kupní cenu. 
 

191/8 uzavření kupní smlouvy o výkupu těchto pozemků v k.ú. Tři Dvory u Litovle:  

a) parc.č. 353/14 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 34 m2, od pana M. N., Tři Dvory; 
b) parc.č. 353/13 ostatní plocha/ jiná plocha o výměře 19 m2, od pana J. V., Tři Dvory; 

c) parc.č. 353/12 ost. plocha/ jiná plocha o výměře 44 m2, od pana V. J., Tři Dvory; 

d) parc.č. 5/2 ostatní plocha/ komunikace o výměře 9 m2 a parc.č. 6/2 ostatní plocha/ komunikace o výměře 2 m2, 
od paní D. N., Litovel; 

e) parc.č. 7/2 ostatní plocha/ jiná plocha o výměře 1 m2, od pana V. Š., Tři Dvory; 

f) parc.č. 157/3 ostatní plocha/ komunikace o výměře 14 m2  a parc.č. 157/4 ostatní plocha/ silnice o výměře  

1 m2, od paní Š. D., Tři Dvory; 
g) parc.č. 215/2 ostatní plocha/ komunikace o výměře 1 m2 a parc.č.  216/2 ostatní plocha/ komunikace o výměře 

1 m2, ze spoluvlastnictví pana V. Č. a paní J. Č., Tři Dvory; 

za kupní cenu sjednanou ve smlouvách o budoucí kupní smlouvě. 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk   P o t u ž á k    Viktor  K o h o u t    

         starosta města               místostarosta města  
   

 

 

    
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami. 

     


